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 Součásti školy podle rozhodnutí o zařazení do sítě jsou: 
 

- základní škola -  IZO: 102731799, kapacita 350 žáků 
- školní klub -        IZO: 119100835, kapacita 200 žáků  
-    školní družina -  IZO: 119100347, kapacita  59 žáků  
- školní jídelna -   IZO: 103267514, kapacita 300 jídel 



 Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2020/2021: 
 

Celkový počet žáků školy: 205 
 

  Počet tříd / skupin Počet žáků Počet žáků na třídu 
1. stupeň 5 98 19,6 
2. stupeň 5 107 21,4 

Školní družina 2 48 24 
Školní klub nepracoval x x 

 
 
Do závěrečného roku tříletého volebního období vstoupila školská rada opět pod vedením 
předsedkyně Mgr. Miroslavy Maňáskové a v nezměněném počtu členů (9). Uskutečnila se dvě jednání. 
Náplní činnosti bylo i v tomto školním roce projednávání a schvalování základních školních 
dokumentů, kterými jsou školní vzdělávací program a školní řád. Vzhledem k tomu, že kvůli pandemii 
covid 19 nebylo možné, aby proběhly nové volby do školské rady, bylo její funkční období prodlouženo 
na základě pokynu MŠMT do konce školního roku. 
SRPŠ pracovalo pod vedením předsedkyně paní Miriam Koudelníčkové, ale rovněž jeho práce byla 
narušena pandemií, díky které se po dlouhých letech neuskutečnil tradiční Ples SRPŠ ani dětský den. 
Žáci deváté třídy tak byli ochuzeni o nácvik a vlastní provedení polonézy a velkou smůlu měli zejména 
jejich rodiče, kteří se v letech předešlých podíleli na přípravě a zajištění plesů pro jiné třídy. V roce, kdy 
si měli celou slavnost „užít“, k tomu ale z objektivních důvodů nedostali příležitost. 
 
 
Vzdělávací program školy 
 

Vzdělávací program Školní rok 2020/2021 
Škola pro život v ročnících počet žáků 

ŠVP  pro základní vzdělávání 1. - 9. 205 
 
 
Volitelné předměty: 
 
6. ročník  - cvičení z matematiky, cvičení z jazyka českého 
7. ročník - cvičení z matematiky, cvičení z jazyka českého 
8. ročník - informatika, domácnost, konverzace z anglického jazyka, technické  
                 kreslení,                   
9. ročník - informatika, cvičení z matematiky, cvičení z jazyka českého, technické  
                 kreslení, konverzace z anglického jazyka, domácnost 
 
Nepovinným předmětem bylo náboženství, které v tomto školním roce vyučoval P. ThLic. Mgr Tomáš 
Káňa ThD. a katechetka Mgr. Radka Batůšková. 
 
 
 



Zájmové útvary 
 
V rámci školního klubu mělo pracovat těchto 8 zájmových útvarů:  
- Sportovní kroužek pro žáky 5. ročníku,   vedoucí: Mgr. Iveta Miklová 
- Sportovní kroužek pro žáky 6. - 9. ročníku,    vedoucí: Mgr. Miroslav Sečen 
- Keramický kroužek pro žáky 1. - 6. ročníku;  vedoucí: Mgr. Jitka Schmuttermeierová  
- Kroužek společenské výchovy pro žáky 2. stupně    vedoucí: Mgr. Marta  Eibensteinerová,  
                                                                                             Ing. Lucie Mlčáková, paní Jarmila Kraváčková  
- Taneční kroužek pro žáky 8. - 9. ročníku vedoucí: Mgr. Mgr. Marta Eibensteinerová, 
                                                                                                             Mgr. Gablasová Marta 
- Divadelní kroužek pro žáky 1. - 5. ročníku vedoucí: Mgr. Pavlína Drábková,  
                                                                                             Mgr. Marta Gablasová, Mgr. Iveta Miklová    
- Psaní všemi deseti – pro žáky 5. ročníku vedoucí: Mgr. Iveta Miklová 
                                                                                       
Z důvodu uzavření škol Ministerstvem zdravotnictví ČR od 12. 10. 2020 se jejich práce nerozběhla a 
z důvodu přijatých proticovidových opatření neprobíhala ani ve druhém pololetí.  
Totéž se týkalo výuky angličtiny pro zájemce z řad žáků 1. a 2. třídy vedené pracovnicemi Kroužků a 
Střediska volného času RADOST ZLÍN.  
Odloučené pracoviště ZUŠ Rudolfa Firkušného Napajedla, které nabízí našim žákům tradičně širokou 
škálu možností výuky nejrůznějších hudebních oborů včetně hudební teorie přímo v prostorách naší 
školy, pracovalo ve stejném režimu jako základní škola.  
 
 
 
Údaje o pracovnících školy: 
 
 
Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2020/2021 
 
Počet interních pracovníků: 17, z tohoto počtu 15 učitelů a 2 vychovatelky školní družiny (jedna 
z vychovatelek současně vykonávala i funkci asistenta pedagoga). Z důvodu dlouhodobého 
onemocnění byla místo učitelky 4. tř. Mgr. Horníčkové přijata na zástup zkušená paní učitelka Mgr. 
Hana Janíková. Externí pracovnicí na zkrácený úvazek 0,14 byla Mgr. Dagmar Timková, která 
vyučovala 3 hodiny angličtiny týdně. 
 
Přepočteno na úvazky: 17, 086 
 
Školní družina v tomto školním roce pracovala ve dvou odděleních a díky zřizovateli byla opět pro 
zájemce zřízena navíc i družina ranní, ve které se střídaly dvě vychovatelky zajišťující náplň práce a 
dohled nad žáky v době před začátkem školního vyučování.   
 
Věková struktura: Průměrný věk pedagogického sboru je 50,65 let.  
 
 
 
 
 



Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2020/2021: 
 
 
Ped.prac. Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání Let  ped.  
poř. číslo  pracovní zařazení, funkce   obor, aprobace praxe 

1 učitelka 1 VŠ, 2.st.ZŠ, M-F 35 
2 učitelka 1 VŠ, 1.st.ZŠ, 31 
3 asistent pedagoga  0,75 VŠ, ped.směru 1 
4 učitelka 1 VŠ, 2.st.ZŠ, Jč-Vv 33 
5 učitelka 1 VŠ, 1.st.ZŠ, 36 
6 vychovatelka ŠD 0,9 SŠ 35 
7 ředitel školy 1 VŠ, 1.st.ZŠ, 36 
8 učitelka 1 VŠ, 2.st.ZŠ, M-F 35 
9 vychovatelka ŠD, asistentka 0,5 + 0,55 VŠ, ped. směru 10 

10 učitelka 1 VŠ, Př-Ch 9 
11 učitelka 1 VŠ, 1.st.ZŠ, 31 
12 učitelka 1 VŠ, Ja - M 22 
13 učitel 1 VŠ, Jč- Jn 36 
14 učitelka 1 VŠ, 1.st. ZŠ  34 
15 zástupkyně ředitele školy 1 VŠ, Jn - D 22 
16 učitel 1 VŠ, 2.st. ZŠ, Tv - Z 22 
17 učitelka 1 VŠ, 1.st.ZŠ, 33 

 
 
Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2020/2021 : 
 

  Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 8 7,9 
Externí pracovníci 0 0 

  
Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2020/2021: 
 

Ostatní prac. Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace,  
poř. číslo     stupeň vzdělání 

1 školník, údržbář, tech. prac., správce budov 0,9 vyučen 

2 uklízečka 1 SŠ + maturita 
3 uklízečka 1 SŠ + maturita 
4 vedoucí školní jídelny - provozní 1 SŠ + maturita 
5 kuchařka 1 vyučena 
6 kuchařka 1 vyučena 
7 pomocná kuchařka 1 vyučena 
8 účetní, hospodářka 1 SŠ + maturita 

 



Vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy ve školním roce 
2020/2021 :  
 
Kurzy k doplnění sebevzdělávání učitelů a DVPP 
 
DVPP Účastník Cena 
 
 
- Jak na projekty a projektové vyučování  - Mgr. Hubáček    1 660,- 
 
- Jak na projekty a projektové vyučování  - paní Rochovanská    1 660,- 
 
- Reforma financování školství    - Mgr. Hubáček       1500,- 
 
- Aktuální změny ve školské legislativě   - Mgr. Škrabalová   zdarma 

 
- Aktuální změny ve školské legislativě   - Mgr. Hubáček   zdarma 

 
 
Finanční náklady na školení v rámci DVPP činily 4 820,-, Kč. 
 
 
Ostatní školení: 
 
- Školení BOZP        - všichni zaměstnanci  2 000,- 
 
- Seminář Výslovnost je třeba pěstovat Aj   - Mgr. Miklová  1 400,- 
 
- Školení BOZP pro vedoucí zaměstnance       - pan Juráň          950,-  
 
- Seminář Komunikace se zřizovatelem        - paní Kraváčková      1 380,-  
 
- Aktuality v účetnictví 2020             - paní Kraváčková             2 290,- 
 
- Seminář Pohádka nás naučí                - Mgr. Miklová      1 400,-  
 
- Příprava pro sestavení uzávěrky             - paní Kraváčková      1 180,- 
 
- Kontrola dodržování předpisů PO             - všichni zaměstnanci          605,- 
  
- Seminář anglického jazyka           - Mgr. Pavlicová     5 500,-  
 
- Seminář Aktuality VÚJ 2021, daň z příjmu          - paní Kraváčková      1 240,-  
 
 
Finanční náklady ostatních školení činily 17 945,-  Kč. 
Náklady na školení celkem 22 765,- Kč. 



Akce pro žáky ve školním roce 2020/2021 
 
 
Září 

- slavnostní zahájení školního roku 2020/2021 

 

 

 

 

 

 

 

Říjen  

- uzavření škol, probíhala distanční výuka 

Listopad 

- uzavření škol, probíhala distanční výuka,  

Prosinec 

- probíhala rotační výuka jednotlivých tříd  

Leden 

- od 04. 01. 2021 prezenční výuka pouze pro žáky 1. a 2. třídy, ostatní třídy na distanční výuce 

- Sněhuláci ve školní družině 

 

 

 

 

 

 



Únor 

- prezenční výuka pouze pro žáky 1. a 2. třídy, ostatní třídy na distanční výuce 

Březen 

- opětovné uzavření škol, nařízen úplný přechod žáků na distanční výuku 

Duben 

- od 12. 04. 2021 zahájení rotační výuky žáků 1. stupně - po týdnu byla střídána výuka prezenční 
s výukou distanční. (Jeden týden byli ve škole prváci, druháci a páťáci, následující týden třeťáci a 
čtvrťáci). 

Květen 

- od 10. 05. 2021 zahájení rotační výuky žáků 2. stupně - po týdnu byla střídána výuka prezenční 
s výukou distanční. (První týden byli ve škole osmáci a deváťáci, v týdnu druhém žáci šesté a sedmých 
tříd).  

- od 24. 05. 2021 ukončení rotačního způsobu výuky a obnovení vyučování v plném rozsahu za 
dodržení vyhlášených opatření 

Červen 

- Z pohádky do pohádky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Údaje o zařazování žáků 
Zapsaní žáci ve školním roce 2020/2021: 
 

2020 2021 
Zapsaní do 1.tř. Žádosti o odklad Nastoupili Zapsaní do 1.tř. Žádosti o odklad Nastoupili 

17 1 16 20 4 16 
 
 
Výsledky výchovy a vzdělávání 
Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2020/2021: 
 

Ročník 
Žáků 

celkem S vyznamenáním Prospělo Neprospělo 
1. 16 16 0 0 
2. 18 15 3 0 
3. 24 20 4 0 
4. 20 17 3 0 
5. 20 14 6 0 

Celkem 1. st. 98 82 16 0 
6. 28 14 14 0 

7. A 16 8 8 0 
7. B 17 8 9 0 
8. 24 11 13 0 
9. 22 5 15 2 

Celkem 2. st. 107 46 59 2 
Škola celkem 205 128 75 2 

 
Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2020/2021 :  
 

Gymnázium SOŠ s maturitou SOŠ bez maturity 
8 leté 6 leté 4 leté 

Přihl./Přij. Přihl./Přij. Přihl./Přij. Přihlášení Přijatí Přihlášení Přijatí 
3 /     3 0   /   0 4  /     4 13 13 5 5 

 
 
   V tomto školním roce ukončilo povinnou školní docházku 22 žáků. 
 
Hodnocení výsledků výchovného působení 
 
Problematika výchovného poradenství  

Cílem výchovného poradenství na základní škole je pomáhat žákům 9. ročníku s výběrem vhodné 
střední školy, věnovat se žákům znevýhodněným a podporovat žáky nadprůměrně nadané.  

    Ve školním roce 2020/2021 jsme museli přehodnotit všechny dosavadní zkušenosti a přizpůsobit 
se nové epidemiologické situaci. Vzhledem k tomu, že po většinu roku probíhala distanční výuka, kdy 
byl pro každý ročník doporučen počet hodin online výuky, Předmět speciálně pedagogické péče byl 
v době distanční výuky realizován online pouze pro I. stupeň. V průběhu rotační výuky již probíhal pro 



všechny žáky, kterým byl PPP doporučen. Přesto několik žáků i přes upozornění a apelování na rodiče 
PSpPgP nenavštěvovalo. Předmět speciální pedagogické péče i Pedagogické intervence vedla Mgr. 
Pavlína Drábková. 

Začlenění předmětu Pedagogická intervence je již plně v kompetenci základní školy. Tento 
předmět nebyl v rámci distanční výuky realizován, ale po dohodě s vyučujícími byl nahrazen nabídkou 
doučování v jednotlivých předmětech, které využívali i ostatní žáci s výukovými problémy.  Po dobu 
rotační výuky probíhal předmět PI dle stanoveného rozvrhu.  

Všichni žáci s podpůrnými opatřeními školní rok úspěšně zvládli, postoupili do dalšího ročníku, ale 
u několika z nich došlo ke zhoršení prospěchu, především u starších žáků, kde již rodiče nemohou roli 
školního vyučování plně nahradit.  

Žákům nadprůměrně nadaným ve školním roce nebyly vytvořeny vhodné podmínky pro jejich další 
rozvoj nad rámec povinného školního vyučování, protože většina vědomostních soutěží, olympiád a 
akcí, které rozvíjejí žáky, byla zrušena nebo nemohla být realizována online.  Zůstávalo na 
jednotlivých vyučujících, jak dalece se těmto žákům mohli věnovat, aniž by je přetížili již při tak dost 
náročné online výuce. 

V obtížné situace byli i žáci 9. ročníku. Všechny akce, které jsme organizovali v rámci přípravy na 
volbu povolání s cílem usnadnit jim rozhodování o budoucnosti zaměřené na informace o současné 
situaci na trhu práce a na seznámení se s konkrétními studijními i učebními obory, byly zrušeny.    

 
Vytvořili jsme pro 9. ročník informační portál o přijímacím řízení na střední školy jako samostatný 

předmět, kde žáci i rodiče dostávali všechny online informace ze středních škol, které využívali  např. 
k účasti na online dnech otevřených dveří. Dále zde a současně na stránkách školy byly zveřejněny 
všechny informace k přijímacímu řízení a k přijímacím zkouškám. Využívali jsme tento portál k online 
konzultačním hodinám, kdy především rodičům byly zodpovězeny dotazy ohledně přijímacího řízení.  

Samotná příprava na přijímací zkoušky byla začleněna do rozvrhu distanční výuky 
v dvojnásobném rozsahu než by probíhala při prezenční výuce v rámci povinně volitelných předmětů 
Cvičení z matematiky a Cvičení z jazyka českého.  Probíhala formou opakování jednotlivých 
tematických celků a řešením ukázkových testů a jejich následným rozborem a opravou. Po umožnění 
individuálních konzultací byly žákům nabídnuty osobní konzultace ve škole, které využilo minimum 
žáků.  Všichni žáci byli přijati na vybrané studijní i učební obory na středních školách. 

 
Mgr.Vlasta Jandásková, výchovná poradkyně školy 

 

Výsledky prevence sociálně patologických jevů 

 
Ve školním roce 2020/2021 jsme nemohli z důvodu epidemiologické situace realizovat MPP, který 
vychází z Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019 – 
2027, a je s ní v souladu v plném rozsahu. Nemohli jsme naplnit všechny cíle MPP a pokračovat v 
zavedeném a fungujícím systému prevence. Ve školním roce 2020/2021 se neuskutečnila ani řada 
akcí jak v primární, tak v sekundární sféře prevence, které měly přispívat k prevenci rizikového 
chování na naší škole. 
V průběhu školního roku 2020/ 2021 se převážně realizovala pravidelná výuka distanční formou.  
Pedagogové aktivně navazovali dostupnými způsoby kontakty s žáky a zákonnými zástupci a nabídli 
pomoc při zvládání této výjimečné a náročné situace. Distanční výuka měla však i negativní dopad na 
žáky. Trávení více času u počítačů a telefonů mohlo vést ke zvýšenému vystavení online rizika - 
kyberšikaně, problémům s osobními daty, k nadměrnému užívání technologií, online zraňujícím 
obsahům a nenávisti, vzniku online závislosti a závislosti na počítačových hrách. Důraz byl proto 



kladen na prevenci rizikového chování v online prostředí a preventivní aktivity v této oblasti budou 
pokračovat i ve školním roce 2021/2022. 
Primární prevence rizikového chování je přirozenou a nedílnou součástí výchovně vzdělávacího 
procesu ve škole. V následujícím školním roce chceme udržet a nadále vytvářet zdravé a pozitivní 
klima v naší škole. Zásadní je pro nás získávat důvěru našich žáků a umět jim naslouchat. Dokázat s 
nimi o jednotlivých typech rizikového chování informovaně hovořit, vést je k vhodnému naplnění 
volného času a pomáhat nacházet správné životní hodnoty. 
 
Mgr. Marta Eibensteinerová, metodik prevence školy 
 
 
Pochvaly a důtky na konci školního roku 2020/ 2021 

 
 

Ročník Žáků celkem Pochvala Důtka tř. učitele Důtka řed. školy 
1. 16 0 0 0 
2. 18 0 0 0 
3. 24 0 0 0 
4. 20 0 0 0 
5. 20 0 0 0 

Celkem 1. st. 98 0 0 0 
6. 28 0 0 1 

7.A 16 0 0 0 
7.B 17 0 1 0 
8. 24 0 0 0 
9. 22 4 0 2 

Celkem 2. st. 107 4 1 3 
Škola celkem 205 4 1 3 

 
 
Snížené stupně z chování na konci školního roku 2020/2021 
 

  Počet % všech žáků školy 
2 - uspokojivé 2 0.98 
3 - neuspokojivé 0 0 

 
 
Neomluvené hodiny za školní rok 2019/2020: 
 

  Počet % ze všech zameš. hodin 
1. pololetí 45 1.03 
2. pololetí 57 1,47 
za školní rok 102 1,23 

         



 Podpůrná opatření 2020/2021 
 

Podpůrná opatření Počet žáků Indiv. vzděl. plán Ped. intervence Spec. ped. péče 
1 1 0 0 0 

2 26 9 1 9 

3 2 2 0 0 
4 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 

Celkem 29 11 1 9 
 
 
Na škole pracovaly 2 asistentky pedagoga (jedna ve V. třídě a druhá v IX. třídě). 

 
 

Soutěže a přehlídky – počty zúčastněných žáků ve školním roce 2019/2020 : 
 
 

Počty účastníků :  
Název soutěže, přehlídky Školní kolo Okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo 
Matematická olympiáda neproběhlo neproběhlo neproběhlo neproběhlo 

Pythagoriáda neproběhlo neproběhlo neproběhlo neproběhl 
Matematický klokan neproběhlo neproběhlo neproběhlo neproběhlo 
Dějepisná olympiáda 12 neproběhlo neproběhlo Neproběhl0 

Knihovnické lekce neproběhlo neproběhlo neproběhlo neproběhlo 
Olympiáda českého jazyka 15 neproběhlo neproběhlo neproběhlo 

Přírodovědný klokan neproběhlo neproběhlo neproběhlo neproběhlo 
Zeměpisná olympiáda neproběhlo neproběhlo neproběhlo neproběhlo 

Olympiáda v anglickém jazyce Neproběhlo neproběhlo Neproběhlo neproběhlo 
 

 
Údaje o významných mimoškolních aktivitách 
 
Okruh organizací a právních subjektů, s nimiž škola spolupracovala, se v tom to školním roce výrazně 
snížil. V plném rozsahu byla zachována pouze spolupráce OÚ Babice, která se pozitivně odráží 
v každodenním životě školy. Prostřednictvím Babického zpravodaje je s činností školy pravidelně 
seznamována i veřejnost, stejně jako prostřednictvím obecní vývěsky a webových stránek školy. 
 
Spolupráce se Školskou radou a SRPŠ při ZŠ Babice i MŠ Babice probíhala díky uzavření škol pouze 
v omezené míře. Stejně tak i spolupráce s okolními školami. Vlivem šíření covidu 19 byla zrušena drtivá 
většina plánovaných akcí a navázané vztahy z předchozích let byly v tomto školním roce přerušeny. 
 
 
 
Údaje o výsledcích kontrol a inspekcí 
 



25. 08. 2020 se uskutečnila veřejnosprávní kontrola Finančního výboru OÚ Babice, kterou provedli 
paní Alena Holubová a pan Marcel Litoš. Byla zaměřena na hospodaření ZŠ Babice s majetkem a 
finančními prostředky obce za rok 2019. 
Kontrolní zjištění: Škola vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu v účetním programu KEO. 
Analyticky a účelovými znaky jsou odděleny hlavní činnost, finanční prostředky ze státního rozpočtu 
a hospodářská činnost, kterou škola vykonává na základě živnostenského oprávnění. 
Komise nenašla žádné nehospodárné nakládání s obecními prostředky. Provozní prostředky škola 
čerpala dle předem stanoveného harmonogramu. Všechny převody mezi provozními prostředky a 
fondy byly schváleny radou obce. Stejně jako uzávěrka a hospodářský výsledek za rok 2019 a jeho 
rozdělení do fondů.   
 
19. 10. 2020 proběhla kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování 
ostatních povinností plátce pojistného, kterou provedla zaměstnankyně VZP ČR Ivana Kožíšková. 
Byly zjištěny nedostatky v oznamovací povinnosti (odhlašování dvou zaměstnankyň do 8 dnů, které 
byly opraveny při kontrole). 
Nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiným pojišťovnám. 
 
15. a 16. 04. 2021 proběhla kontrola České školní inspekce v rámci získávání a analyzování činnosti 
škol a školských zařízení v období distančního vzdělávání žáků §174 ods. 2 písm. a) školského 
zákona s ohledem na opatření související s pandemií nemoci covid-19. Kontrolu provedla vedoucí 
inspekčního týmu Mgr. Kristina Kubečková, školní inspektorka a členka inspekčního týmu Mgr. Jitka 
Pomykalová, školní inspektorka.  
Škola byla vedoucím inspekčního týmu pochválena za rozvrh vyučování v době distanční výuky a za 
rozdělení početnějších tříd na dvě skupiny. Všech 12 hospitovaných hodin splnilo svou úrovní a 
kvalitou podmínky sledované ČŠI a některé z nich byly na takové úrovni, že by je bylo možno (dle 
vyjádření ČŠI) prezentovat na stránkách MŠMT ČR jako metodicky vzorové . 
 
13. 05. 2021 provedl kontrolní výbor Obce Babice ve složení Bc. Jana Drdová, Miroslav Bezdíček, Mgr. 
Mariana Úředníčková kontrolu zaměřenou na nákup potravin ve školní jídelně, se zaměřením na 
nákup polotovarů a umělých dochucovadel za období 07 – 12/ 2020. 
Bylo zjištěno, že školní jídelna používá k přípravě pokrmů nadměrné množství dochucovadel, ve 
značné míře se vaří z polotovarů, používá se výhradně mrazená zelenina. Druhé jídlo v nabídce 
nebylo často plnohodnotnou náhradou jídla prvního a v jídelním lístku je seznam alergenů uváděn 
vždy za kompletní denní menu a nikoliv za jeho jednotlivé části. Situace byla dále řešena na 
společném jednání zástupců obce, mateřské školy, pečovatelské služby, základní školy a školní jídelny 
dne 21. 07. 2021. Bylo dohodnuto, že s okamžitou platností zodpovídá vedoucí školní jídelny za změnu 
skladby jídelníčku, výrazné snížení dochucovadel a od 01. 09. 2021 za vaření dvou plnohodnotných 
jídel denně. V jídelníčku budou uváděny odděleně alergeny u polévek a hlavních jídel. Ředitel školy 
zajistí dodržování pracovní doby pracovnic školní kuchyně. Nedořešená zůstala problematika obědů 
pro důchodce, zejména čas jejich vyzvedávání. 
 
 
 
 
 
Hospodaření 
 



 
Rok 2020 

Náklady (v tisících) 
 

Výnosy (v tisících) 
 

 Kraj 16 308 Mzdy, odvody, FKSP 16 308 
EU 0 EU 0 

Obec 5 068 Obec 5 560 
Ostatní 845 Ostatní 886 
Celkem 22 221 Celkem 22 754 

 
 
Závěr výroční zprávy 
 
Školní rok 2020/2021 se nesmazatelně zapsal do historie českého školství jako rok zcela mimořádný a 
výjimečný.  12. října 2020 došlo na základě nařízení MZ ČR k uzavření škol a školní vyučování bylo 
obnoveno za dodržování vyhlášených hygienických podmínek až 25. 5. 2021. V průběhu tohoto 
náročného období byli žáci vyučování formou distanční výuky, zejména pak online vyučování, které 
probíhalo za použití ICT techniky na platformě Google Classroom. Jednotlivé třídy pracovaly podle 
nových rozvrhů, které pro ně byly sestaveny. S výjimkou dvou tříd VII. ročníku byly všechny ostatní 
rozděleny na polovinu z důvodu lepší možnosti individuálního přístupu a vzájemné interakce mezi žáky 
a jejich učiteli. Aby bylo umožněno zapojit se do výuky i žákům, jejichž rodiny potřebnou techniku 
nevlastní, byly všem zájemcům na základě uzavřené smlouvy o výpůjčce podepsané zákonnými 
zástupci zapůjčeny školní notebooky.  
 
Distanční výuka a její časový průběh: 
 
- od 12. 10. 2020 – uzavření škol a přechod na distanční výuku 
- od 18. 11. 2020 – prezenční výuka pro žáky I. a II. třídy se zajištěním dvou oddělení ŠD 
- od 30. 11. 2020 – prezenční výuka i pro žáky III. , IV. a V. třídy 
- od 21. 12. 2020 – uzavření škol a přechod na distanční výuku  
- od 04. 01. 2021 – umožnění prezenční výuky žáků I. a II. třídy se zajištěním fungování dvou oddělení   
školní družiny (za dodržení vyhlášených podmínek) 
- 01. 03. 2021 – opětovné uzavření škol i pro žáky I. a II. třídy a přechod na distanční výuku  
- od 12. 04. 2021 - zahájení rotační výuky žáků 1. stupně - po týdnu byla střídána výuka prezenční 
s výukou distanční. Jeden týden byli ve škole prváci, druháci a páťáci, následující týden třeťáci a 
čtvrťáci za dodržení vyhlášených opatření (testování žáků i zaměstnanců školy antigenními testy 
dvakrát týdně, nošení roušek, omezení v tělesné a hudební výchově). 
- od 10. 05. 2021 zahájení rotační výuky žáků 2. stupně - po týdnu byla střídána výuka prezenční 
s výukou distanční. První týden byli ve škole osmáci a deváťáci, v týdnu druhém žáci šesté a sedmých 
tříd za dodržení vyhlášených opatření (testování žáků i zaměstnanců školy dvakrát týdně, nošení 
roušek, omezení v tělesné a hudební výchově). 
- 24. 05. 2021 ukončení rotačního způsobu výuky a obnovení vyučování v plném rozsahu za dodržení 
vyhlášených opatření (testování žáků i zaměstnanců školy jedenkrát týdně, nošení roušek, omezení v 
tělesné a hudební výchově). 
- od 15. 06. 2021 – byly roušky, případně respirátory povinné pouze ve společných prostorách školní 
budovy, v jednotlivých třídách při výuce již ne. Testování žáků i zaměstnanců školy antigenními testy 



jedenkrát týdně. Co se týká vlastní distanční a online výuky, velkou pochvalu zaslouží žáci 1. stupně a 
jejich zákonní zástupci, kteří dohlíželi na pravidelnou účast svých dětí v hodinách a jejich aktivní 
zapojování do výuky.  Část žáků druhého stupně se snažila online hodinám vyhýbat a třídní učitelé tak 
museli mnohem častěji komunikovat se zákonnými zástupci, aby došlo k nápravě. Ani tak ale bohužel 
nedošlo vždy ke zlepšení a z tohoto důvodu vzrostl i počet neomluvených hodin. Část žáků sice 
přihlášena byla, ale vzhledem k jejich vypnutým kamerám se nedalo ověřit, zda podle pokynů 
vyučujících pracují nebo ne, obzvlášť když na konkrétní výzvy nereagovali. 
Kvůli šíření covidu 19 a vyhlášeným opatřením byla zrušena drtivá většina akcí připravovaných pro 
žáky. Odpadly veškeré exkurze, přednášky, kulturní i společenské akce, nekonal se adaptační pobyt 
žáků VI. třídy ani týdenní pobyty žáků VII. ročníků na horách, ani pobyt osmáků v centru ekologické 
výchovy. Totéž platilo pro školu v přírodě. Po mnoha letech se neuskutečnil ani Ples SRPŠ 
s předtančením polonézy žáky IX. třídy. 
V prázdninových měsících proběhla ve škole rekonstrukce ředitelny, která byla vybavena novým 
nábytkem, došlo i na rekonstrukci druhých školních sprch u tělocvičny a současně Obec Babice zajistila 
také opravu odpadů obecních bytů, které se nacházejí v prostorách bývalé půdy školy. 
 
Datum zpracování: 04. 10. 2021 
Datum projednání a schválení na pedagogické radě: 20. 10. 2021 
 
 
 
 
 
----------------------------------------- 
podpis ředitele a razítko školy 
 
 
 
 
Schváleno školskou radou při ZŠ dne:  16. 11. 2021 
 
 
                                                                                                              
---------------------------------------- 
 podpis předsedkyně školské rady 
 
 
 
Na vědomí: Obec Babice, Babice 508, 687 03 


